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انًسزخهص :
ىدفت الدراسة الى تقييم االداء المالي لكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار  ,وبيان اثر النزوح عمى أدائيا المالي
لمفترة من  2013ولغاية  ,2017مع بيان قدرتيا في دعم المؤسسات التعميمية  ,واتجاىات النمو في انشطتيا.
وقد تم استخدام اسموب التحميل االفقي والعمودي لمقوائم المالية لكمية االدارة واالقتصاد لمفترة من  2013ولغاية ,2017
وقد بينت الدراسة وجود دعم مالي لممؤسسات التعميمة من ممارسة الكمية ال نشطتيا وبنسب ال يستيان بيا ,وزيادة كبيرة
في مصاريف الكمية الخاصة بالصيانة بعد فترة النزوح أذ شكمت نسبة التغير فييا عام  )%3215( 2017عن سنة

االساس ,وبمبمغ وصل الى ( )63,004,655دينار  ,والتي انفقت ألعمار االجراء المتضررة من االبنية واالجيزة ,
وشيدت ايضا زيادة كبيرة في ايراداتيا المتحققة بعد النزوح  ,أذ وصمت في عام  2017الى ( )465,341,115دينار
ونسبة تغير عن سنة االساس ( , )%346مع وجود امتثال لمتشريعات والقوانين والتعميمات الصادرة بخصوص ادارة
صناديق التعميم العالي مع بعض االخطاء الفنية المتمثمة بقيد بعض االمانات بشكل غير صحيح  ,وتأخي ار في تسديد

حسابات الدائنون  ,وعدم تسوية حساب السمف في نياية السنة المالية  ,مما يحمل سنوات الحقة بمصاريف وديون
تخص السنة المالية الحالية  ,باإلضافة الى وجود اثر كبير جدا لعممية النزوح عمى قدرة الكمية في دعم المؤسسات
التعميمية  ,اذ كانت نسبة التغير لإليرادات المتحققة من جميع انشطة الكمية ( , )%0مع بيان ان ىذه االثار بدأت
بالزوال بصورة تدريجية لألعوام لالحقة  ,وكذلك تمقي بعض االيرادات في غير اماكن تحققيا .

وقد اوصت الدراسة ضرورة عدم تدوير الحسابات الى سنوات الحقة  ,مع التنبيو الى استالم االيرادات في مركز تحققيا

وحسب التعميمات والقوانين  ,ضرورة اشراك موظفي الحسابات بدورات تدريبية لتجاوز بعض االخطاء الفنية ولتعزيز
مقدرتيم المينية في اعداد القوائم والكشوفات المالية  ,مع ضرورة تنمية بعض االيرادات  ,كإيرادات الدراسات المسائية
والنفقة الخاصة دراسات عميا والتعميم الموازي  ,من خالل التوسع في اقسام الدراسات المسائية وزيادة اعداد الطمبة
المقبولين ,مع زيادة مقاعد طمبة الدراسات العميا لمنفقة الخاصة.

Abstract
The study aimed to evaluate the financial performance of the Faculty of
Management and Economics / Anbar University, And the impact of displacement on its
financial performance for the period from 2013 to 2017, ability to support educational
institutions, And growth trends in its activities.
The method of horizontal and vertical analysis of the financial statements of the college
Administration and Economies for the period from 2013 to 2017.
.
The study showed that there is financial support for the educational institutions from the
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College's practice of its activities and by a significant proportion, and a significant increase
in the expenses of the College for maintenance after the period of displacement, where the
percentage change in 2017 (3215%) for the base year And reached an amount of
(63,004,655) dinars, Which spent for reconstruction of damaged parts of buildings and
equipment, Also witnessed a significant increase in revenue after displacement, Which
reached in the year 2017 to (465,341,115) dinars and a change from the base year (346%),
With compliance with the legislation, laws and instructions issued regarding the
management of higher education funds with some technical errors of holding some trusts
incorrectly, And late payment of accounts of creditors, And not to settle the account at the
end of the financial year, Which in subsequent years will result in expenses and debts for
the current financial year, In addition there is a very large impact of the displacement on
the faculty's ability to support educational institutions, the rate of change in revenues from
all collage activities was (0%), With the statement that these effects began to gradually
disappear for years to come, as well as the receipt some revenues in places not verified.
.
The study recommended that the accounts should not be recycled to subsequent years,
with the aim of receiving revenues at the verification center and according to the
instructions and laws, The need to involve accounting staff training courses to overcome
some technical errors and to enhance their professional ability in the preparation of lists and
financial statements, With the need to develop some revenue, Such as evening studies,
alimony, postgraduate studies and parallel education, By expanding the evening studies
departments and increasing the number of students admitted, With the increase of the seats
for graduate students for private maintenance.
.

المبحث االول

االطار العام لمدراسة
 انًقذيخ- 1 – 1

تمعب المؤسسات التعميمية دو ار ميما ف ي عممية تحقيق النمو والتطور سواء عمى الصعيد االجتماعي او االقتصادي او
 وتعتبر عممية التحميل المالي من أىم الطرق واالساليب في تحديد كفاءة اداء, الثقافي لمبمدان في جميع انحاء العالم
 من خالل,المؤسسات في جميع القطاعات والتي تعمل عمى قياس قدرة المؤسسة في االستمرار والتوسع في انشطتيا
 وذلك من,تركيز الجيود في سبيل تدعيم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وصوال الى تحقيق اعمى كفاءة اداء مالي

 وان استخدام اساليب,خالل االستخدام السميم والناجح لجميع الموارد المتاحة لممؤسسة سواء البشرية او المالية منيا
 وكما تعد من االدوات الرقابية التي, التحميل المالي تعد احد المؤشرات الميمة لقياس اداء تمك المؤسسات بشكل عام
 فضال عمى اعتبارىا من المؤشرات العامة لمتعرف عمى, تمارس لقياس مجاالت االداء وكشف مواطن الضعف والقوة
)122(  فقد تم انشاء صناديق التعميم العالي بموجب التشريع, مدى تحقيق التطور والنمو وتحديد اتجاىاتو في المؤسسة

) ووفقا لمادتو االولى " ينشا في كل من مركز و ازرة التعميم العالي والبحث العممي والجامعة والييئة والكمية1999( لسنة
والمعيد ومركز البحث العممي صندوق يسمى ( صندوق التعميم العالي ) يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل االداري
 وان العوائد المتحققة من ممارسة ىذه المؤسسات ألنشطتيا تستخدم لتطوير المؤسسات التعميمية وىي محكومة," والمالي
 ولبيان كفاءة االداء المالي لكمية االدارة واالقتصاد في دعم مؤسسات التعميمية خالل, بالتعميمات والقوانين الصادرة

 واظيار مواطن,  والتعرف عمى اثار عممية النزوح عمى ادائيا خالل ىذه الفترة, ) 2017  ولغاية2013( الفترة من

388

اجمللد  01العـدد 32

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة3108/م

القوة لتعزيزىا  ,والضعف لمعالجتيا  ,والعمل عمى تحديد اتجاىات النمو في انشطتيا خالل تمك الفترة  ,باإلضافة الى
بيان مدى التزاميا بالقوانين والتشريعات الخاصة بعمل الصناديق ,قام الباحث بأجراء ىذه الدراسة .

 - 2 – 1يشكهخ انذراسخ

تتمثل مشكمة الدراسة في عدم ادراك أىمية تحميل وقياس كفاءة اداء المؤسسات التعميمية في قطاع التعميم العالي,
وصوال الى تحديد مواطن القوة والضعف فييا لتكون مسا ار لتركيز الجيود من اجل الوصول الى تحقيق اعمى كفاءة
ممكنة  ,وخاصة في ىذه المرحمة الصعبة التي يمر بيا بمدنا العزيز ,من خالل تعزيز الموارد وترشيد النفقات  ,وليذه
االىمية وجود من الضروري قياس االداء المالي الحد مؤسسات التعميم العالي ممثمة بكمية االدارة واالقتصاد في جامعة

االنبار  ,و كذلك التعرف عمى اثار عممية النزوح عمى االداء المالي لكية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار قبل وخالل
تمك الفترة وما بعدىا  ,وباإلضافة لمتحقق من مدى التزاميا بالتشريعات والقوانين المتعمقة بعمل صناديق التعميم العالي.
 - 3 – 1اهذاف انذراسخ  :تتركز اىداف الدراسة فيما يمي :
 - 1بيان اىمية تحميل االداء المالي لممؤسسات الخدمية التعميمية ,باستخدام التحميل المالي .

 – 2تحميل كفاءة اداء كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار لتحديد نقاط القوة والضعف  ,وصوال الى التعرف عمى
اتجاه النمو والتطور الذي تسير بو ىذه المؤسسة اعتماد عمى التحميل االفقي والعمودي .
 – 3بيان اثار النزوح عمى اداء كمية االدارة واالقتصاد خالل الفترة محل الدراسة والبحث.
 – 4بيان مدى االلتزام بالقوانين والتعميمات الخاص بصناديق التعميم العالي .

 - 4 – 1اهًُخ انذراسخ
تتركز اىمية الدراسة في التعرف مفيوم وطبيعة التحميل المالي واىميتو واالدوات المستخدمة فيو  ,باإلضافة الى مجاالت
التحميل المالي واىم المعايير المستخدمة في عممية التحميل المالي  ,والذي يعد احد المنياج الميمة في تقييم اداء

المؤسسات  ,لموصول الى مواطن القوة والضعف في ادائيا وتحديد اساليب المعالجات لنقاط الضعف  ,وتعزيز نقاط
القوة لتحقيق اىداف المؤسسة بأعمى درجة كفاءة  ,ومن ثم تقييم االداء المالي لكمية االدارة واالقتصاد في جامعة االنبار
وبيان مدى مساىمتيا في تطوير المؤسسات التعميمية  ,باإلضافة الى بيان اثر النزوح عمى قدرة كمية االدارة واالقتصاد

في دعم المؤسسات التعميمية سواء عمى مستوى الكمية او الجامعة او الو ازرة  ,ومدى تطبيقيا لمتشريعات والقوانين
والتعميمات الصادر بخصوص تمك الصناديق.
 - 5 – 1فرضُبد انذراسخ  :تتجمى فرضيات الدراسة بما يمي :
 – 1ال توجد اىمية لتحميل االداء المالي لممؤسسات الخدمية  ,باستخدام اسموب التحميل المالي.
 – 2ال توجد قدرة لكمية االدارة واالقتصاد ماليا في دعم المؤسسات التعميمية .

 - 3ال يوجد امتثال وتطبيق لمتشريعات والقوانين والتعميمات الصادر بشان صناديق التعميم العالي من قبل كمية االدارة
واالقتصاد.
 – 4ال توجد اثار لعممية النزوح عمى االداء المالي لكية االدارة واالقتصاد لمفترة من  2013لغاية 2017

 - 6 – 1يُهح انذراسخ

تم استخدام اسموب التحميل المالي ( التحميل االفقي والعمودي ) لعرض بيانات ومعمومات البحث واعتماد المنيج
االستقرائي واالستنباطي في تحميل واستخراج النتائج  ,وتم اتباع اسموب المصادر االولية لمبيانات والمعمومات والتي

تمثمت بالقوائم المالية لكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار  ,وكما استخدمت اسموب المصادر الثانوية والمتمثمة
بالكتب والمراجع والدراسات واالبحاث العممية والنظريات الداعمة لمبحث محل الدراسة.
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 - 7 – 1يدزًع انذراسخ
تمثل مجتمع الدراسة بكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار احد مؤسسات قطاع التعميم العالي والبحث العممي
 – 8 – 1حذود انذراسخ  :وتضمنت حدود البحث القوائم والكشوفات المالية لكمية االدارة واالقتصاد لمفترة من 2013

لغاية . 2017

المبحـــث الثاني

الجانب النظري
 - 1 – 2يفهىو وطجُعخ انزحهُم انًبنٍ ( The concept and nature of financial
 :)analysisان التحميل المالي يعتبر ذات اىمية كبيرة لممؤسسات كافة  ,اذ يساعد عمى تقييم ادائيا خالل فترة
معينة باستخدام وسائل وادوات تيدف في مجموعيا الى بيان الوضع المالي ,من خالل فحص وتحميل جميع فقرات

الكشوفات والقوائم المالية وبشكل تفصيمي  ,ويمكن تعريف التحميل المالي ( )Financial analysisبانو " عممية يتم
عن طريقيا استكشاف او اشتقاق مجموعة معينة من المؤشرات سواء كانت كمية او نوعية حول مشروع او مؤسسة
معينة  ,وتساىم ىذه المؤشرات في تحديد اىمية االنشطة التشغيمية او المالية  ,من خالل من خالل معمومات تم
الحصول عمييا من القوائم المالية او مصادر اخرى لتساعد في تقييم اداء المشروع او المؤسسة والمساعد في عممية

اتخاذ الق اررات "(صابر تاج , )39 : 2015,وكذلك عرفت "بانيا مجموعة االساليب والطرق الرياضية واالحصائية
والفنية التي يقوم المحمل المالي عمى البيانات والتقارير والكشوفات المالية من اجل تقييم اداء المؤسسات او المنظمات
في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عميو في المستقبل" (العداسي  , )49 :2010,وايضا عرفو (الحبيطي ويحيى,

 )98 :2002باعتباره "عممية تجزئة الكل الى اجزائو مع تفحص ىذه االجزاء وبيان عالقة كل جزء باألخر  ,لموصول
الى اجراءات تسيل تحقيق اىداف معينة وبطرق اكثر فاعمية" ,وفي مجال المحاسبة تعتمد عممية التحميل المالي عمى
البيانات الموجودة في الكشوفات والقوائم المالية  ,والتي تساعد في اجراء دراسة تحميمية تفصيمية لكل الفقرات التي
تحتوييا القوائم المالية وتحديد العالقات القائمة بينيا  ,والعمل عمى تفسيرىا خدمتا لمجيات المستفيدة منيا لموصول الى
ق اررات اكثر نجاحا في حياة المؤسسة" .وكما عرف التحميل المالي من قبل (خنفر و مطارنة , )71 :2006 ,بانو

"عممية اجرائية لنظام المعمومات المحاسبي تيدف الى تقديم معمومات من واقع القوائم المالية المنشورة ومعمومات اخرى
مالية وغير مالية تيدف لمساعدة المستفيدين في اتخاذ ق ارراتيم االقتصادية".
 – 2 – 2أهًُخ انزحهُم انًبنٍ ( :)importance of financial analysisان اىمية التحميل المالي
تتجمى من خالل دراسة البيانات المتعمقة بموضوع وىدف التحميل  ,اذ تتم عممية التحميل التفصيمي لكافة البيانات مع
اعتماد اسموب مراقبة لحركة تمك البيانات من بداية استخدام الموارد المالية المتاحة  ,ومن ثم تحديد التغيرات االيجابية

او السمبية وتعزيز االيجابي منيا ومعالجة السمبي خالل فترة زمنية معينة يتم اعتمادىا لتكون المدة الزمنية لمتحميل
موضوع الدراسة  ,ويمكن القول ان أىمية التحميل المالي تتمثل بما يمي (شاكر واخرون:)17 : 2000,
أ  -يعتمد التحميل المالي عمى بيانات النظام المحاسبي لممؤسسات بأشكاليا المختمفة  ,لمساعدة متخذ القرار لموصول
الى الق اررات السميمة والرشيدة  ,والتي تعطي افضل النتائج لممؤسسة  ,من خالل تزويدىما بالمعمومات والمؤشرات
المالية والكمية والنوعية  ,سواء اكانت البيانات مالية وغير مالية .

ب  -تساعد عممية التحميل المالي عمى دراسة وتقييم الجدوى االقتصادية لقيام تمك المشاريع او المؤسسات  ,ومن ثم
تقييم االداء ليا بعد ممارسة عمميا  ,وتحديد التغيرات او االنحرافات الموجبة والسالبة وتعزيز الموجب منيا ومعالجة
السالب .
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ت  -كما يساعد االدارات كافة عمى التخطيط المستقبمي لتمك المؤسسات  ,باالعتماد عمى النسب ومؤشرات نتائج
االعمال  ,مما يمكن االدارة من اتخاذ االجراءات المناسبة لمواجية االحتماالت المختمفة التي قد تواجو المؤسسات
والمشاريع في المستقبل.
 - 3 – 2يقىيبد انزحهُم انًبنٍ ( : )Components of financial analysisلموصول الى نتائج
التحميل المالي المستيدفة  ,يجب توفر مقومات معينة والتي يمكن تحديد اىميا بما يمي :

أ -يجب ان تكون ىنالك دقة ومصداقية في البيانات التي يتم اعتمادىا في عممية التحميل المالي  ,مع مالئمتيا من
جية اخرى  ,حتى يتمكن المحمل من الوصول الى تحميل يتميز بالفاعمية وتحقيق الغايات المرجوة منو.
ب -اتباع اسموب عممي مدروس يتناسب مع عممية التحميل وصوال لتحقيق االىداف  ,وكما يجب ان تتسم االدوات
واالساليب المستخدمة في عممية التحميل بالموضوعية والمالئمة مع عمل المؤسسة او المشروع  ,مع التنبؤ باتجاىاتو
المستقبمية .
ت -ان تتوفر لممحمل معمومات عن طبيعة عمل المؤسسة او المشروع مع االلمام بكافة الظروف المحيطة سواء كانت
الظروف الداخمية ليا او الخارجية قبل القيام بإجراءات التحميل  ,باإلضافة الى امتالك المحمل مؤىالت عممية
ومينية تساعده في اجراء تمك العممية  ,مما يمكنو من استخدام االساليب واالدوات العممية في عممية التحميل المالي
لموصول الى اىداف التحميل وتفسير النتائج ووضع استنتاجاتو من ىذه العممية واستقراء اتجاىات المؤسسة
المستقبمية ,مع تميزه بالموضوعية وعدم التحيز الشخصي ( مطر.)4: 2000,
 – 4 – 2خطىاد انزحهُم انًبنٍ ( :)Steps of financial analysisىنالك مجموعة من الخطوات يتم
اعتمادىا عند اجراء عممية التحميل  ,وتتوقف ىذه العممية عمى اىمية ونوع التحميل ومدى التفصيل المطموب منيا,

وتتضمن ىذه الخطوات ما يمي ( :جميل .)25 :1980
أ -يجب تحديد اليدف من اجراء عممية التحميل بشكل دقيق لغرض الوصول الى النتائج المرجوة من اجرائو .
ب -اختيار اسموب التحميل المناسب  ,اذ توجد اساليب عديده منيا االساليب الرياضية واالحصائية والنسب
والمؤشرات المالية  ,لذلك عمى المحمل المالي اختيار االسموب المالئمة من البدائل المتاحة .
ت -تحديد البعد الزمني لعممية التحميل  ,اي تحديد الفترة الزمنية المطموب اجراء عممية التحميل ليا كان تكون سنة
او اكثر .
ث -اجراء عم مية تقسيم وتصنيف لمقوائم والكشوفات المالية بشكل يسيل عممية اجراء التحميل ولتتناسب مع اسموب
التحميل الذي سيتم اختياره  ,وان ذلك يتوقف عمى خبرة المحمل  ,مما يجعل عممية التحميل واضحة ومفيومة
من قبل الجيات المستفيدة .
ج -بعد اكتمال عممية التحميل يقوم المحمل بصياغة االستنتاجات الميمة التي توصل ليا من خالل اجراء ىذا
التحميل  ,عمى ان تكون بعيده عن التحيز واالجتياد الشخصي  ,وان تمتاز بالموضوعية باإلضافة الى دعم
ىذه االستنتاجات بنسب وارقام يسيل لألخرين فيميا .
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 – 5 – 2يدبالد انزحهُم انًبنٍ ( : )Areas of Financial Analysisيستخدم التحميل المالي في
العديد من المجاالت وىي :
أ  -رقُُى االداء ( :)performanceيعمل التحميل المالي بما يمتمكو من اساليب واجراءات عمى تقييم اداء
المؤسسات والمشاريع  ,اذ يساعد عمى تقييم الربحية و قدرتيا عمى ادارة مواردىا وموجوداتيا  ,ومدى توازنيا المالي
ودرجة السيولة لدييا  ,ونسبة النمو المتحققة  ,لممؤسسة نفسيا او مع مؤسسات او مشاريع مشابية ليا تعمل في

نفس المجال او مجاالت اخرى  ,باإلضافة الى خدمة المستفيدين من التحميل كاإلدارة والمستثمرين والجيات
الرسمية والحكومية والمقرضين.
ة  -انزخطُط انًبنٍ ( :)financial planningتوفر عممية التحميل المالي مؤشرات مالية واحصائية
ورياضية ونسبة  ,تساعد المحمل المالي في عممية التنبؤ المستقبمي  ,وبذلك تكون لو القدرة عمى وضع الخطط

المستقبمية بناء عمى تمك البيانات والمعمومات التي وفرىا التحميل .

د  -انزحهُم االسزثًبرٌ ( : )investment analysisتساعد عممية التحميل المالي المستثمرين عمى
اتخاذ ق ارراتيم االستثمارية اعتمادا عمى البيانات والمعمومات الخاص بتحميل اداء تمك المؤسسات او المشاريع ,
باإلضافة الى مساعدة اإلدارة في تبني اي ق اررات استثمارية تتعمق بالمؤسسة نفسيا .

ث  -التحميل االئتماني ( : )credit analysisيستفيد من ىذا التحميل المقرضون  ,اذ يمكنيم من بيان
قدرة المؤسسة عمى االيفاء بالتزاماتيا المستقبمية  ,ومدى قدرتيا وكفاءتيا في ادارة عمميتيا .

ج  -رحهُم ثعض انحبالد انخبصخ ( :)analysis of some special casesومنيا حاالت االندماج
واالنضمام والتصفية والشراء وىي حاالت تعتبر غير متكررة  ,اذ تتطمب ىذه الحاالت تحميال ماليا لخدمة جميع
االطراف ذات العالقة بالحاالت اعاله (الزعبي .)160 :2000,
 – 6 – 2اَىاع انزحهُم انًبنٍ ( :)Types of financial analysisىنالك انواع واساليب عديدة لمتحميل
المالي  ,ويتوقف استخدام االسموب حسب اليدف من التحميل  ,ومن ىذه االساليب واالنواع ما يمي :

أ  -انزحهُم االفقٍ ( :)Horizontal analysisويستند ىذا النوع من التحميل عمى اجراء عممية المقارنة
لفترة زمنية معينة  ,من خالل اعتماد سنة اساس تكون مرجعا لقياس اداء المؤسسة عن طريق تحويل االرقام الى

نسبة مئوية  ,لنفس المؤسسة او لمؤسسات مختمفة عمى ان تكون تنتمي لقطاع مشابو ليا (الطالب )12 : 2000,
ة  -انزحهُم انعًىدٌ ( :)Vertical analysisويقوم ىذا النوع من التحميل عمى اجراء عممية المقارنة
وبشكل عمودي لمقوائم والكشوفات المالية من خالل اعتماد فقرة من فقرات الميزانية او الكشوفات تكون مرجعا
االجراء عممية المقارنة وبعد تحويل االرقام الى نسب مئوية  ,وقد يتم اعتماد مثال فقرة الموجودات الثابتة لتكون

مرجعا لقياس باقي جانب الموجودات  ,او اجمالي المطموبات لقياس المطموبات االخرى  ,اذ يعتمد ىذا النوع عمى
ىيكل القوائم او الكشوفات المالية (كراجة واخرون .)24: 2002,
د  -رحهُم ثبسزخذاو انُست انًبنُخ ( :)Ratio analysisيقوم ىذا التحميل بإيجاد العالقة بين متغيرين
يرتبطان فيما بينيما بخواص مشتركة  ,وعن طريق تحميل النسب يتم التوصل الى استنتاجات تساعد في الحكم
عمى اداء المؤسسات او المشاريع  ,وايضا تمكن المحمل المالي من التنبؤ بنشاط المؤسسة المستقبمي ( الجرجاوي
.)32: 2008,
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 – 7 – 2يعبَُر انزحهُم انًبنٍ ( : )Financial Analysis Standardsىنالك العديد من
المعايير التي يتم اعتمادىا في تقييم االداء المالي لممؤسسات والمشاريع  ,ويكن االشارة لبعض ىذه المعايير الميمة
في اجراء التحميل المالي (الكتزي: )45 : 2015,
أ  -انًعُبر انزبرَخٍ ( : )Historical standardيقوم ىذا المعيار عمى اعتماد سنة اساس  ,واستخراج
النسب لعنصر معين ليا ليكون مرجعا ألداء المقارنة مع سنوات الحقة او داخل السنة الواحدة ,وكما ىو الحال في

التحميل العمودي و تحميل االتجاىات او االفقي.

ة  -يعُبر انصُبعخ ( : )Industry standardويعتمد عمى متوسطات نسب لمجموعة كبيرة من
المؤسسات والمشاريع التي تنتمي الى نفس الصناعة ولفترة زمنية محددة مسبقا .
د  -انًعُبر انًخطط ( :)Standard Chartيعتمد عمى بيانات محددة مسبقا من قبل ادارة المؤسسات
او المشاريع ألىدافيا المحددة  ,والتي يتم اعتمادىا كمعيار لمقارنة اداء المؤسسات في فترات زمنية الحقة

س  -انًعُبر انًُطٍ ( : )The typical standardوىي نسب صادرة من الو ازرات ذات العالقة بطبيعة
العمل  ,معتمده من قبميا في عمميات التحميل المالي  ,ويتم اعتمادىا من قبل جميع المؤسسات والمشاريع لقياس
نسب ادائيا .

المبحث الثالث

الجانب العممي
اعتمد الجانب العممي لمدراسة عمى المعيار التاريخي )  ) Historical Standardوالذي يقوم عمى دراسة اداء

المؤسسة ف ي الماضي واعتباره معيا ار لمحكم عمى ادائيا الحالي واتجاىاتو التي تمي سنة االساس  ,تم الحصول عمى
البيانات المتعمقة بقائمة المركز المالي وكشف االرباح والخسائر من خالل اعتماد البيانات المتوفرة في الوحدة المالية
لكمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار  ,لفترة الزمنية من عام  2013ولغاية عام  , 2017اي لمدة خمسة سنوات قبل
فترة النزوح وخالليا والفترة التي تمت عممية النزوح  ,وتم اعداد قوائم وكشوفات موحدة لمفترة اعاله  ,وتم ترتيب فقرات

الكشوفات والقوائم حسب االسموب المعتمد من قبل ديوان الرقابة المالية االتحادي  ,وان عمل صناديق التعميم العالي

يخضع لمتشريع رقم ( )122لسنة  1999وتعديالتو  ,وىي صناديق تم انشائيا لدعم وتطوير المؤسسات التعميمية من
خالل ممارستيا لمجموعة من االنشطة الخدمية  ,وىي صناديق مستقمة ماليا واداريا عن المبالغ الممولة مركزيا من و ازرة
المالية  ,وليا مجمس ادارة يطمق عميو مجمس ادارة الصندوق  ,وخاضعة لمتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية
االتحادي العراقي.

وتم تقسيم الجانب العممي الى محورين رئيسيين :

 - 1 – 3انًحىر االول  :انزحهُم انًبنٍ االفقٍ  :ان عمل التحميل المالي االفقي يعتمد عمى تحديد سنة اساس
ل تكون معيا ار لبيان اثر التغيرات التي طرأت عمى الكشوفات والقوائم المالية  ,ويم اجراء عممية المقارنة بين عناصر
القوائم والكشوفات المالية لكل عنصر وما يقابمو من عناصر في سنة االساس لكل قائمة  ,ومن ثم استخراج النسب

المئوية لتكون قابمة ألجراء عممية المقارنة  ,وكذلك بيان نسبة التغير ,وبالتالي امكانية تحديد وجود اي انحراف في اي
من عناصر القوائم والكشوفات المالية لما يقابمو في سنة االساس  ,سواء اكان ذلك االنحراف ايجابي ام سمبي  ,وتحديد
مدى التغير واالنحراف لتمك العناصر خالل الفترة محل الدراسة  ,وىنا تتولد امكانية تحميل وتحديد سموك اداء المؤسسة
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خالل الفترة الماضية  ,وتم اعتماد سنة االساس في ىذه الدراسة عام  ,2013ان عممية التحميل وفق ىذا االسموب تكون
مفيدة لتحديد مقدار واتجاه التغيرات ممثل بالقيم المالية والنسب المئوية باإلضافة الى اظيار نسبة التغير والتي يتم
احتسابيا من خالل طرح القيمة في سنة المقارنة من سنة االساس التي تم اعتمادىا مقسوما عمى قيمة سنة االساس
وكاالتي :
قيمة سنة المقارنة – قيمة سنة االساس

نسبة التغير = %100 * ------------------------------
قيمة سنة االساس
 -1-1-3انزحهُم االفقٍ نكشف االَراداد وانًصبرَف  :عمل الباحث عمى اجراء عممية التحميل االفقي لكشف

االيرادات والمصاريف لكمية االدارة واالقتصاد  ,من خالل قسمة عناصر كشف االيرادات والمصاريف لكل سنة لما

يقابمو في سنة االساس وىي سنة  , 2013وفي ادناه جدول رقم ( )1والذي يوضح البيانات الخاصة بكشف االيرادات
والمصاريف لمفترة ( )2017/2013باإلضافة الى جدول رقم ( )2والذي يوضح نسبة كل عنصر لما يقابمو في سنة
االساس التي تم اعتمادىا .
جدول رقم ( )1يوضح البيانات الخاصة بكشف االيرادات والمصاريف لمفترة ()2017/2013
سُخ 2317
سُخ2316
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ 2313
انزفبصُم
االسبش
االَراداد
23433253
7348333
1937333
3
4554955
اَراداد انُشبط انخذيٍ
3

3

3

3

7333333

اَراداد انذراسبد االونُخ
َفقخ خبصخ (رعهُى
يىازٌ)
3
23333333
13333333
3
15333333
اَراداد انذراسبد انعهُب
َفقخ خبصخ
3
3
3
3
2533333
اَراداد انزعهُى انًسزًر
3
3
3
3
3333333
اَراداد انُىادٌ
وانحىاَُذ
434913865
114337833
16733333
74633533
اَراداد انذراسبد
انًسبئُخ
465341115
144355833
28637333
99655455
اخًبنٍ االَراداد
انًصبرَف
()12625423
()1293813
3
3
()935433
انًصبرَف انسهعُخ
()1432533
()842633
3
3
()323533
انًصبرَف انخذيُخ
()63334655
()25376343
3
3
()1933833
يصبرَف انصُبَخ
()156572822
()68373356
()13625533
3
()52933533
روارت واخىر انذراسبد
انًسبئُخ
()233593397
()95885836
()13625533
3
()56357233
اخًبنٍ انًصبرَف
231753718
48173324
18311533
3
43598255
زَبدح (َقص) االَراداد
عهً انًصبرَف
يبين الجدول رقم ( )1البيانات الخاصة باإليرادات التي حققتيا كمية االدارة واالقتصاد خالل لفترة المالية
( , )2017/2013ويالحظ من الجدول اعاله ان سنة  , 2014لم يتم تحقيق اي ايراد يذكر وتمثل ىذه السنة مرتكز
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سنة النزوح  ,باإلضافة الى اظيار البيانات المتعمقة بالمصاريف ( النفقات ) لنفس الفترة محل الدراسة  ,وايضا يالحظ
لم يتم تسجيل اي مصاريف ( نفقات ) لكمية االدارة واالقتصاد  ,ويبين الجدول ايضا اجمالي االيرادات والمصاريف لكل
سنة عمى حده  ,ومن خالل عممية طرح اجمالي المصارف من اجمالي االيرادات يتم التوصل الى مقدار القيم المالية
والتي تمثل الزيادة ( النقص ) في االيرادات عمى المصاريف ( االيرادات – المصاريف) .
انزفبصُم
االَراداد
اَراداد انُشبط انخذيٍ
اَراداد انذراسبد
االونُخ
َفقخ خبصخ (رعهُى
يىازٌ)
اَراداد انذراسبد انعهُب
َفقخ خبصخ
اَراداد انزعهُى انًسزًر
اَراداد انُىادٌ
وانحىاَُذ
اَراداد انذراسبد
انًسبئُخ
اخًبنٍ االَراداد
انًصبرَف
انًصبرَف انسهعُخ
انًصبرَف انخذيُخ
يصبرَف انصُبَخ

جدول رقم ( )2يوضح نتائج التحميل االفقي لكشف االيرادات والمصاريف
سُخ2316
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ
2313
االسبش
َسجخ انزغُر
انُسجخ
َسجخ انُسجخ َسجخ انُسجخ َسجخ
انكهُخ
االسبش انكهُخ انزغُر انكهُخ انزغُر
%54
%154 %57- %43 %3 %3 %133
%3
%3
%3
%3 %3 %3
%3

سُخ 2317
انُسجخ
انكهُخ
%514
%133

َسجخ
انزغُر
%414
%133

%3

%3

%3

%67

%33-

%153

%53

%3

%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%133

%3

%3

%22

%78-

%153

%53

%583

%483

%133

%3

%3

%28

%72-

%144

%44

%446

%346

%133
%133
%133

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%133

%3

%3

%23

%83-

%138
%262
1335
%
%129

%38
%162
%1325

%1353
%447
%3315

%1253
%347
%3215

%29

%296

%196

روارت واخىر انذراسبد
انًسبئُخ
%317
%417
%71
%171 %83- %23 %3 %3 %133
اخًبنٍ انًصبرَف
%432
%532
%13
زَبدح (َقص) االَراداد %113 %59- %41 %3 %3 %133
عهً انًصبرَف
يتبين من خالل الجدول رقم ( ) 2والذي يظير النسب المئوية لسنة االساس وما يقابمو من تغيرات في النسب المئوية
لسنوات المقارنة وىي تمثل وسيمة مساعد لتحديد النقاط االساسية التي تمكن القائمين عمى التحميل في التوصل الى نقاط
القوة والضعف لألداء المالي المرتبط باإليرادات والمصاريف خالل فترة الدراسة لكمية االدارة واالقتصاد في ادناه تحميل
تفصيمي لفقرات الجدول اعاله :

 -1-1-1-3رحهُم خبَت االَراداد  :حيث يالحظ تنوع مصادر االيرادات والمتمثمة بي :
أ  -اَراداد انُشبط انخذيٍ  :اذ يالحظ خالل سنة  2014ان نسبة التغير كانت ( )%0وذلك لعدم تحقيق اي اي ارد
في ىذه السنة لكونيا مثمت سنة النزوح االساسية ولتوقف العمل المصرفي في المحافظة وانتقال الجامعة من مكان الى
اخر داخل المحافظة  ,وفي سنة  2015شيد ايرادات النشاط الخدمي ارتفاع عن سنة  , 2014ولكن بالمقارنة مع سنة
االساس كانت نسبة التغير ( )% 57-اي ىنالك انخفاض في ايرادات النشاط الخدمي عن سنة االساس بمقدار ( -
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 ) 2617955دينار  ,وفي عام  2016ىنالك ارتفاع في نسبة التغير لتشكل ( )% 54+وىي تمثل بداية سنة العودة
ولو بشكل جزئي الى مركز المحافظة اذ ارتفعت ايرادات النشاط الخدمي الى ( )%154اذ حققت زيادة في ايرادات
النشاط الخدمي بمقدار ( )2493045 +دينار عن سنة االساس  ,وبالنسبة لعام  2017حققت الكمية ارتفاع كبير في
نسبة ايرادات النشاط الخدمي اذ شكمت النسبة الكمية المتحققة ( )% 514+وبنسبة تغير تمثمت بي ( )%414+وىي
تمثل سنة العودة بشكل كامل الى الموقع االصمي لمجامعة في مركز محافظة االنبار.

ة  -اَراداد انذراسبد االونُخ َفقخ خبصخ ( انزعهُى انًىازٌ )  :يالحظ ان نسبة التغير لمسنوات (من
 2012ولغاية  2016كانت ( , )%0مع تحقيق نسبة تغير بمغت ( )%100+خالل عام  , 2017وىي سنة االستقرار
بالنسبة لمجامعة ولكمية االدارة واالقتصاد .
د  -اَراداد انذراسبد انعهُب (َفقخ خبصخ)  :يالحظ من خالل جدول التحميل ان نسبة التغير سنة 2014

كانت ( )% 0وذلك بسبب عدم تحقيق اي ايراد خاص بالدراسات العميا نفقة خاصة  ,وفي عام  2015كانت نسبة
التغير ( )%33-وذلك بسبب تحقيق ايراد ولكن ينخفض عن ايراد سنة االساس بمقدار ( )5000000-دينار  ,وفي
سنة  2016ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%153+وبنسبة تغير ( )%53+وذلك بسبب ارتفاع ايرادات الدراسات العميا
نفقة خاصة عن سنة االساس بمقدار ( )8000000+دينار ,وفي عام  2017انخفضت نسبة التغير الى ( )%0وعن
التحري ان اسباب ىذا االنخفاض تبين ان تسديد اقساط الدراسات العميا انتقمت الى رئاسة الجامعة عمما ان مركز تحقق
االيراد ىو كمية االدارة واالقتصاد  ,اي ان انخفاض ىذه النسبة غير حقيقي بل مصطنع بسبب تغير بعض االجراءات

المعتمدة في تحصيل االيراد من قبل رئاسة الجامعة  ,وىي مخالفة لمتعميمات والقوانين النافذة  ,أذ يجب تسجيل االيراد
في مركز تحققو  ,من اجل الوصول الى قوائم معبرة بشكل عادل وشفاف لموضع المالي  ,مع تحقيق االفصاح
المطموب.

س  -اَراداد انزعهُى انًسزًر  :كانت االيرادات ليذا النشاط في سنة االساس  , 2013ىو ( )2500000دينار
ولكن يالحظ ان نسبة التغير في سنوات المقارنة لالحقة من  2014لغاية  2017كانت ( , )%0وعند تحميل اسباب
ىذا االنحراف تبين ان النزوح كان السبب في عدم تحقيق اي ايراد خالل ىذه الفترة وتعود االسباب الى عدم االستقرار
في موقع الكمية وعدم توفر المكان المناسب إلقامة دورات  ,باإلضافة الى تركيز جيود الكمية عمى انجاح العممية

التعميمة قدر المستطاع  ,رغم ان في عام  2017صدرت تعميمات بحصر نشاطات اقامة الدوارات في مركز الجامعة
فقط  ,وىي اجراءات سمبية اتجاه الكمية  ,مع وجود وحدة تعميم مستمر فييا  ,اذ من المفروض العمل عمى تعزيز وتنويع
االنشطة الخدمية المقدم ة من الكمية لزيادة إيراداتيا  ,وبالتالي زيادة في قدرتيا عمى دعم وتطوير المؤسسات التعميمية ,
باإلضافة لما توفره ىذه االنشطة من دعم مالي لمكادر التدريسي عن طريق دفع جزء من اجور الخدمات المقدمة من
قبميم.

ج  -اَراداد انحىاَُذ وانُىادٌ  :تبين ان نسبة التغير لمفترة من  2014ولغاية  )%0( 2017وعند البحث عن
اسباب ىذه النسبة تبين ان عممية النزوح اثر بشكل كامل عمى عدم تحقيق اي ايراد يتعمق بنشاط الحوانيت والنوادي في
ىذه الفترة  .وايضا كان السبب ىو انتقال الكمية من موقع بديل الى موقع اخر سواء داخل المحافظة او خارجيا .
اَراداد انذراسبد انًسبئُخ  :يتبين من خالل الجدول التحميمي اعاله ان نسبة التغير سنة  2014كانت ()%0

وىي مرتكز سنة النزوح  ,وفي عام  2015ارتفعت النسبة الكمية عن سنة االساس بي ( )%22+وبنسبة تغير كانت (-

 )%78اي تحقيق ايراد ولكن يقل عن سنة االساس بمقدار ( )57900500-دينار وىي فترة االنتقال الى موقع بغداد ,
وفي سنة  2016ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%153+وبنسبة تغير شكمت ( )%53+اي زيادة االيراد عن سنة االساس
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بمقدار ( )39407330+دينار  ,وفي سنة  2017ارتفعت النسبة الكمية بشكل كبير خالل ىذه السنة ووصمت الى
( )%583+وبنسبة تغير كانت ( )%483+وبمقدار زيادة في االيراد عن سنة االساس ( )360310365+دينار  ,اذ
تمثل سنة  2016العودة الى الموقع االصمي لمكمية وبشكل جزئي وفي عام  2017تمثل العودة الى الموقع الجامعي
االصمي بشكل كامل اي ان االستقرار واالنتظام بالدوام في الموقع االصمي أدى الى مساىمة كبيرة في ارتفاع االيرادات
ليذا النشاط .

أخًبنٍ االَراداد  :يالحظ من خالل التحميل االفقي لفقرة أجمالي االيرادات ان نسبة التغير في عام , )%0( 2014
ويعود السبب لعدم تحقيق اي ايراد يذكر لجميع االنشطة خالل فترة النزوح ليذا العام  ,وفي االعوام المقارنة التالية لسنة
 , 2014يتبين ىنالك ازدياد طردي في أجمالي االيرادات  ,مع عممية العودة الى الموقع الجامعي االصمي وانتياء فترة
النزوح اذ شكمت نسبة التغير ( )%72-و ( )%44+و( )%346+لألعوام  2015و  2016و  2017عمى التوالي .
-2-1-1-3

تحليل جانب المصاريف ( النفقات )  :ويالحظ من خالل تحميل فقرة المصاريف ( النفقات ) ما
يمي :

انًصبرَف انسهعُخ  :كانت نسبة التغير في النفقات السمعية في عامي  2014و  )%0( 2015وكان السبب يعود
الى االنتقال من مكان الى اخر داخل المحافظة وخارجيا وعد توفر درجة مناسبة من االستقرار وشبو توقف لمنشاط
المصرفي بسبب االحداث االمنية في المحافظة  ,وفي عام  2016وىي بداية العودة الى الموقع االصيل وبشكل جزئي
ارتفعت النسبة الكمية عن سنة االساس ووصمت الى ( )%138+وبنسبة تغير ( )%38+وبمقدار زيادة في المصاريف

عن سنة االساس ( )358410+دينار ,وفي عام  2017ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%1350+وبنسبة تغير وصمت
الى ( )%1250+وىي سنة العودة بشكل كامل  ,وكانت الحاجة ماسة لتجييز الكمية ببعض المتطمبات السمعية لتعزيز
ودعم العممية التعميمية  ,وتعويض النقص الحاصل من المستمزمات السمعية  ,بسبب العمميات العسكرية التي حدثت في
الموقع الجامعي اي ان الزيادة في النفقات كانت ليا مبرراتيا وتشكل حالة طبيعية .

انًصبرَف انخذيُخ  :يالحظ ان نسبة التغير خالل عامي  2014و  2015كانت ( )%0وتعود الى نفس االسباب
الواردة في الفقرة اعاله وفي عام  2016ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%262+وبنسبة تغير ( )%162وبمقدار زيادة في
المصاريف الخدمية عن سنة االساس ( )522100+دينار  ,وفي عام  2017وصمت النسبة الكمية الى ()%447
وشكمت نسبة التغير ( )%347+وبمقدار زيادة فييا عن سنة االساس ( )1112000+دينار  ,وايضا كانت الحالة

طبيعية وليا ما يبررىا لألسباب الواردة في اعاله.

يصبرَف ( َفقبد ) انصُبَخ  :اذ كانت نسبة التغير في سنة  2014و  )%0( 2015وتعود لألسباب المتعمقة
بعدم االستقرار والنزوح  ,وفي عام  2016وصمت النسبة الكمية الى ( )%1335+وبمقدار زيادة في النفقات عن سنة
االساس ( )23475540+دينار وىي سنة العودة بشكل جزئي  ,وكانت الكمية بحاجة الى صيانة واعمار بسبب
تضررىا من العمميات العسكرية التي حدثت في الموقع الجامعي  ,وشممت اعمال الصيانة المتعمقة بصيانة االبنية

والتأسيسات الكيربائية والمائية وصيانة االجيزة  ,وفي عام  2017وصمت نسبة التغير الى ( )%3125وبنسبة كمية
عن سنة االساس ( , )%3315وىي تمثل حالة ايجابية وليا ما يبررىا من اسباب لمزيادة في النفقات المتعمقة بعممية
الصيانة واالعمار لمكمية بعد انجالء فترة النزوح وبشكل تدريجي حتى تحقيق العودة الكاممة.
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روارت واخىر يحبضراد انذراسبد انًسبئُخ  :يتبين من خالل الجدول اعاله ان نسبة التغير كانت سنة
 , )%0( 2014وفي عام  2015كانت النسبة الكمية ( )%20+وبنسبة تغير ( , )%80-وفي عام  2016ارتفعت
نسبة التغير الى ( )%29+وبمقدار زيادة عن سنة االساس ( )15472556+دينار  ,وفي عام  2017وصمت النسبة
الكمية الى ( )%296+وبنسبة تغير ( )%196+وبمقدار زيادة في رواتب واجور المحاض ارت الدراسات المسائية
( )103672322+دينار  ,وان اسباب ىذه الزيادة تعود الى التوسع في الدراسات المسائية وزيادة في عدد الطالب مع
استقرار وانتظام الدوام في الموقع االصمي بعد النزوح داخل وخارج المحافظة بعيدا عن الموقع الجامعي  ,وما يقابمو من

زيادة في الكادر التدريسي لمدراسات المسائية.
أخًبنٍ انًصبرَف (انُفقبد)  :يتبين من الجدول التحميمي االفقي اعاله ان النسبة الكمية ونسبة التغير في عام
 2014كانت ( )% 0وىي تمثل عام النزوح الكامل خارج المحافظة  ,وفي السنوات التالية يالحظ ارتفاع في نسبة التغير

وكما يمي ( )%80-و ( )%71+و ( )%317+لألعوام 2015و2016و 2017عمى التوالي ولألسباب الواردة في فقرة
المصاريف اعاله.
الشكل رقم ()1

انًصذر  :مه أعذاد انببحث ببالعتمبد عهى جذول رقم ( , )2ار تمثم انسهست رقم ( )1اجمبني االيراداث وببنهون االزرق,
وانسهسهت ( )2اجمبني انمصبريف ببنهون االحمر  ,وانسهسهت رقم ( )3تمثم اننسبت انكهيت انخبصت بسيبدة االيراداث عهى
انمصبريف وببنهون االخضر نهفترة محم انبحث وان سنت  2113تمثم ( )%111كنسبت انمئويت نسنت االسبش.
 -2-1-3انزحهُم االفقٍ نقبئًخ انًركس انًبنٍ  :عمل الباحث عمى اجراء عممية التحميل االفقي لقائمة المركز
المالي لكمية االدارة واالقتصاد  ,من خالل قسمة عناصر قائمة المركز المالي لكل سنة لما يقابمو في سنة االساس وىي
سنة  , 2013وفي ادناه جدول رقم ( )3والذي يوضح البيانات محل الدراسة والخاصة بقائمة المركز المالي لكمية االدارة
واالقتصاد لمفترة ( , )2017/2013وجدول رقم ( )4والذي يوضح نسبة كل عنصر لما يقابمو في سنة االساس التي تم
اعتمادىا .
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جدول رقم ( )3يوضح البيانات الخاصة بقائمة المركز المالي لمفترة ()2017/2013
سُخ2316
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ 2313
انزفبصُم
االسبش
انًىخىداد
انًىخىداد انًزذاونخ
انُقذَخ نذي انًصبرف
انُقذَخ فٍ انصُذوق ( انسهف
يدًىع انًىخىداد
يصبدر انزًىَم
انفبئض فٍ ثذاَخ انسُخ
فبئض (عدس) انسُخ انحبنُخ
يصبدر انزًىَم انقصُرح
االخم
انذائُىٌ
ايبَبد رسىو انزسدُم
ايبَبد اصذار انهىَبد
ايبَبد انزعهُى انًسزًر
ايبَبد انزعهُى انًىازٌ
ايبَبد انحىاَُذ وانُىادٌ
مجموع مصادر التمويل

سُخ 2317

55434382

19554955

32788455

61631248

232315539

55434382

19554955

32788455

61631248

3482325
235797864

17455523
23233653

16688468
3

16688468
13355933

27344368
15813784

42858152
133336634

2866487
3
3211422
4533333
3
4233333
55434382

2866487
3
3
3
3
3
19554955

5199387
3
3
3
3
3
32788455

5915396
3476333
1632333
753333
7333333
3
61631248

19392378
3
1333333
338333
3
11933333
235797864

يمثل الجدول اعاله كافة البيانات المتعمقة بقائمة المركز المالي لكمية االدارة واالقتصاد لمفترة من  2013ولغاية 2017
 ,وتم تنظيميا واعدادىا بشكل قائمة واحدة لمسنوات محل الدراسة لتكون واضحة وجاىزة ألجراء التحميل االفقي لمفترة
اعاله  ,وتم استخالصيا من القوائم المعدة لمتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية وتم تنظيميا بالشكل المطموب من قبل
االجيزة الرقابية  ,وتظير البيانات الخاصة بالموجودات والمتمثمة بحساب النقدية وحساب السمف  ,وايضا جانب
المطموبات والذي يمثل الفائض بداية السنة والعجز او الفائض خالل السنة الجارية باإلضافة الى مصادر لتمويل

القصيرة ا الجل والمتمثمة بحساب الدائنون و حساب االمانات بجميع انواعيا  ,واظيار مجموع مصادر التمويل لمكمية
خالل الفترة محل الدراسة .
انزفبصُم
انًىخىداد
انًىخىداد انًزذاونخ
انُقذَخ نذي انًصبرف
انُقذَخ فٍ انصُذوق (
انسهف )
يدًىع انًىخىداد
يصبدر انزًىَم
انفبئض فٍ ثذاَخ انسُخ
فبئض (عدس) انسُخ
انحبنُخ
يصبدر انزًىَم انقصُرح
االخم
انذائُىٌ
ايبَبد رسىو انزسدُم

جدول رقم ( )4يوضح نتائج التحميل االفقي لقائمة المركز المالي
سُخ2316
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ
2313
االسبش
َسجخ
انُسجخ
َسجخ
َسجخ انُسجخ
انُسجخ
َسجخ
انزغُر
انكهُخ
انزغُر
انزغُر انكهُخ
االسبش انكهُخ

سُخ 2317
انُسجخ
انكهُخ

َسجخ
انزغُر

%133
%3

%35
%3

%65%3

%59
%3

%41%3

%111
%3

%11
%3

%365
%133

%265
%133

%133

%35

%65-

%59

%41-

%111

%11

%371

%271

%133
%133

%96
%3

%4%3

%96
%45

%4%55-

%155
%68

%55
%32-

%246
%562

%146
%462

%133
%133

%133
%3

%3
%3

%181
%3

%81
%3

%236
%133

%136
%133

%677
%3

%577
%3
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ايبَبد اصذار انهىَبد

%133

%3

%3

%3

%3

%53

%53-

%31

%69-

ايبَبد انزعهُى انًسزًر
ايبَبد انزعهُى انًىازٌ
ايبَبد انحىاَُذ
وانُىادٌ
مجموع مصادر التمويل

%133
%133
%133

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%3
%3
%3

%17
%133
%3

%83%133
%3

%8
%3
%283

%92%3
%183

%111

%11

%371

%271

%41- %59 %65- %35 %133
 -1-2-1-3التحليل االفقي لجانب الموجودات  :والتي تشمل كل من :

انُقذَخ نذي انًصبرف  :يتبين من خالل الجدول اعاله ان النسبة الكمية انخفضت الى ( )%35+وبنسبة تغير (-
 )%65وبمقدار انخفاض في السيولة النقدية ( )35879127-دينار  ,ويعود السبب الى انعدام االيراد في عام 2014
 ,واقتص ار العمل بتسديد حسابات الدائنين وبعض االمانات  ,عمما ان القوائم لم تظير بشكل واضح اسباب ىذا الفرق
الكبير وافتقار االفصاح الى الشفافية الالزمة  ,وفي عام  2015ومع مزاولة النشاط في موقع بغداد وافتتاح فرع لمصرف
الرافدين الذي لديو الحساب الجاري الخاص بالكمية يالحظ ان النسبة الكمية ارتفعت الى ( )%59+وانخفاض نسبة

التغير الى ( )%41-وارتفاع السيولة عن سنة  2014اال انيا الزالت اقل من سيولة سنة االساس بمقدار (-
 )22645627دينار  ,وفي عام  2016و  2017ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%111+و ( )%365+ونسبة تغير
( )%11+و ( , )%265+وان ارتفاع نسبة التغير الموجبة تدلل عمى حالة جيدة لمسيولة النقدية مما يوفر لمكمية القدرة

عمى مواجية اي التزامات او مصاريف قد تنشا لتحقيق االستمرار والديمومة في العممية التعميمية  ,وكان أثر فترة النزوح

واضحا بشكل كبير في عام . 2014
حسبة انسهف  :يظير حساب السمف الى تسديد كافة االلتزامات المتعمقة بيذا الحساب  ,مع مالحظ تدوير مبمغا
وقدره ( ) 3482325دينار بذمة المجان لمعام القادم  ,وىذا ال يجوز انما يجب تسوية الحساب في نياية السنة من
خالل اعادة المبمغ الى امين الصندوق ليظير ضمن النقدية.

 -2-2-1-3انزحهُم االفقٍ ندبَت انًطهىثبد ويصبدر انزًىَم  :وتمثمت ىذه الفقرة بالتفاصيل التالية :اذ
اظير الفائض في بداية سنة  2014نسبة كمية مقدارىا ( )%96+ونسبة تغير ( )%4-وىو فائض غير حقيقي يعود
الى سنة  2014وىو مرتبط بمدور الفائض لعام  2013والذي ينم عن عدم ممارسة نشاط حقيقي في ىذا العام انما ىي
مبالغ غير موزعة تعود لسنة  , 2013وفي سنة  2015استمرت عمى نفس النسبة الكمية ونسبة التغير  ,وفي عامي
 2016و  2017ازدادت النسبة الكمية الى ( )%155+و ( )%246+وبنسبة تغير ( )%55+و ( )%146+وىي
نسبة تمثل فائض حقيقي في بداية السنة لمعامين االخيرين وىي تدل عمى حالة جيدة عن الوضع المالي لكمية االدارة
واالقتصاد  ,اي تشير لمتحسن في االداء المالي بعد فترة النزوح وبذلك زادت مساىمة الكمية في عممية تطوير
المؤسسات التعميمية.

انفبئض وانعدس نهسُخ اندبرَخ او انحبنُخ  :يالحظ ان نسبة التغير لفائض او عجز السنة الحالية عام 2014

كانت ( )%0اذ ان عممية النزوح القت بأثرىا بشكل واضح عمى ىذه السنة ويعود السبب الرئيسي الى عدم تحقيق اي
ايراد في ىذا العام  ,وفي عام  2015ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%45+وبنسبة تغير ( , )%55-وفي عام 2016
زادت النسبة الكمية لمفائض وصمت الى ( )%68+وبنسبة تغير بمغت ( )%32-وىي تدل عمى بداية حالة التعافي
لمفائض  ,وفي عام  2017بمغت نسبة التغير في الفائض ووصمت الى ( )%462+وبزيادة مقدارىا ()86708379+
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دينار عن سنة االساس  ,وىي نسبة عالية وتدل عمى تحسن في الفائض مما يسيل عمى متخذ القرار دعم العممية
التعميمية من خالل توفير كافة المستمزمات الضرورية .
الشكل رقم ()2

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول رقم ( ,)5اذ تعبر السمسمة رقم ( )1بالمون االزرق عن اجمالي

الموجودات  ,والسمسة رقم ( )2بالمون االحمر عن فائض وعجز السنة الحالية والسمسمة رقم ( )3بالمون االخضر عن
اجمالي مصادر التمويل.
حسبة انذائُىٌ  :ويمثل ىذا الحساب الديون المترتبة بذمة الكمية والناتجة عن حصة الجيات االخرى وحسب قانون
صناديق التعميم العالي رقم ( )122لسنة 1999والتعميمات المرفقة معو ,والمثمة بحصة الو ازرة ورئاسة الجامعة باإلضافة

الى حصة االقسام الداخمية وىي لد عم االقسام الداخمية لتحسين مقدرتيا في توفير مستمزمات الراحة والسكن المالئم
لمطالب  ,ويالحظ بقاء النسبة الكمية لحساب لدائنون في سنة  , 2014وىي تعود باألساس لعام  , 2013ومبرر ذلك

ىو عدم قدرة الكمية عمى تسديد التزاماتيا الى الدائنون بسبب وشبو توقف لمنشاط المصرفي  ,وبالتالي فان اثر النزوح
كان واضحا في جعل حالة عدم استقرار في اداء الكمية من الناحية المالية ,مع مالحظ عدم تولد اي التزام جديد بسبب
عدم تحقيق اي ايراد في سنة النزوح  ,وفي عام  2015ارتفعت النسبة الكمية وبمغت ( )%181+وبنسبة تغير

( )%81+اي ارتفاع الديون لمجيات االخرى ووصل عام  2015الى ( )5199087دينار ,ويالحظ ارتفاع النسبة الكمية
لعامي  2016و 2017فقد وصمت الى ( )%206+و ( )%677+وبنسبة تغير ( )%106+و( )%577+وىذا يدل
عمى حالة غير طبيعية ( سمبية) ,اذ من المفروض سداد المبمغ الخاصة بالدائنون مع استقرار وانتظام العمل في الموقع
الجامعي  ,والذي يؤدي بدور الى اظيار النقدية لدى المصارف بشكل غير حقيقي ومصطنع ناتج عن عدم سداد

االلتزامات في موعدىا المحدد .

حسبة االيبَبد  :وتضمن ىذا الحساب العديد من انواع االمانات وىي ( رسوم التسجيل واصدار اليويات والتعميم
المستمر والتعميم الموازي والحوانيت والنوادي ) ,ويالحظ في االعوام  2013و 2014و 2015بانو لم يتم تسجل اي
نسبة متعمقة بأمانات كل من رسوم التسجيل والتعميم الموازي  ,وفي عام  2016ظيور حساب امانات رسوم التسجيل
وىي في حقيقة االمر ليس باألمانات حسب التعميمات انما يجب قيدىا ايراد لمنشاط الخدمي لعام  2016وىذا سوف
يؤثر عمى الفائض لمسنة الحالية وبالتالي يسجل انخفاضا فيو  ,وايضا سوف يؤثر عمى الدائنون وكشف العمميات
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الجارية بسبب وجود حصص في ىذا االيراد لجيات اخرى وىي حالة غير ايجابية ( سمبية )  ,وفي عام  2017تم
تجاوز ىذه الحالة السمبية اذ اظيرت نسبة التغير ( )%0والعودة الى الحالة الطبيعية ,اما فيما يخص حساب امانات
اصدار اليويات في عامي  2016و 2017يالحظ انخفاض النسبة الكمية عن سنة االساس الى ( )%50+و ()%31+
لتصل الى نسبة تغير ( )%69-عام  , 2017رغم االنخفاض الحاصل في النسبة الكمية ألمانات اصدار اليويات اال
انيا تعبر عن حالة غير طبيعية ( سمبية ) ,اذ يجب بعد سداد المبمغ الخاصة بإصدار اليويات يتم تحويل الباقي الى

ايراد النشاط الخدمي  ,وبالتالي سوف يمقي بظاللو واثاره عمى كل من حساب الدائنون وكشف العمميات الجارية والفائض
الخاص بالسنة الحالية مما يؤدي الى اظياره بشكل غير حقيقي  ,اما فيما يخص امانات التعميم المستمر لعام 2016
والتي مقدارىا ( )750000دينار ىي مبالغ غير موزعة الى الجيات المستفيدة وبضمنيا حصة الكمية عن ممارسة
وحدة التعميم المستمر لعمميا في الكمية  ,وىذه تمثل حالة غير طبيعية (سمبية ) يجب تجاوزىا ال نيا سوف تأثر عمى

باقي الحسابات كالدائنون والفائض وكشف العمميات الجارية  ,لذلك يجب سداد كافة االلتزامات في نياية السنة وقبل

اعداد الحسابات الختامية ,وفي عام  2017ظير حساب التعميم المستمر كأمانات وبمبمغ ( )338000دينار وىو يمثل
حصة الكمية من ايرادات وحدة التعميم المستمر ليذا العام وايضا يعتبر ىذا حالة غير طبيعية (سمبية) سوف تمقي بأثارىا
عمى باقي الحسابات اذ يجب قيدىا مع ايرادات االنشطة الخدمية عند تسوية المبمغ في نياية السنة ,اما فيما يخص
حساب امانات الحوانيت والنوادي  ,لم تظير اي امانات في االعوام  2014و  2015و 2016وىي حالة طبيعية (
ايجابية ) ناتجة عن تسوية كافة االلتزامات المتعمقة بحساب االمانات  ,اما في عام  2017يالحظ ظيور نسبة تغير

شكمت ( )%183+لحساب امانات النوادي والحوانيت وبمبمغ وصل الى ( )11900000+دينار وىي تتضمن شقين
ايجابي وسمبي  ,اوليما ىي زيادة في ايرادات الكمية مما يؤدي الى زيادة المقدرة المالية لمكمية وثانييما يجب عدم
اظيارىا بصيغة امانات ألنيا تمثل حصة الكمية فقط  ,اذ يجب اضافتيا الى ايرادات النشاط الخدمي لمعام نفسو ايضا

سوف يمقي بأثاره عمى باقي الحسابات ويجب تجاوز ىذه الحالة .

 -3-1-3التحليل االفقي لكشف العمليات الجارية  :فقد عمل الباحث عمى اجراء عممية التحميل االفقي لكشف
العوائد المتحققة من مساىمة كمية االدارة واالقتصاد في تطوير المؤسسات التعميمية في و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي العراقية والمتمثل بكشف العمميات الجارية  ,من خالل قسمة عناصر كشف العوائد المتحققة
من مساىمة كمية االدارة واالقتصاد في تطوير المؤسسات التعميمية لكل سنة لما يقابمو في سنة االساس وىي
سنة  , 2013وفي ادناه جدول قم ( )5والذي يوضح البيانات الخاصة بالعوائد المتحققة من مساىمة كمية
االدارة واالقتصاد في تطوير المؤسسات التعميمية  ,وجدول رقم ( )6الذي يوضح نسبة كل عنصر لما يقابمو
في سنة االساس التي تم اعتمادىا .
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جدول رقم ( ) 5يوضح البيانات الخاصة بالعوائد المتحققة من مساهمة الكمية في تطوير المؤسسات التعميمية
انزفبصُم
انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ
فٍ رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ

()2017/2013
سُخ 2314
سُخ 2313
االسبش
3
99655455

سُخ 2315

سُخ2316

سُخ 2317

28637333

144355833

465341115

انُشبط انخذيٍ
رُسَم حصخ انىزارح ()%13
رُسل حصخ انرئبسخ ()%23
رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%83
رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%13
رُسل دعى االقسبو انذاخهُخ
()%13

()193733
()455496
()387433
()913991
َشبط انُفقخ نهذراسبد انعهُب
()533333
()753333
()533333
()753333
َشبط انذراسبد انًسبئُخ
()751533
()3357323
()1533333
()6714345
()1673333
()7463353

فبئض (عدس) انعًهُبد اندبرَخ
انًُقىل انً انًُساَُخ انعبيخ

()1153333
()2333333

3
()22951363

()5133352
()13263735
()11433783

()12598841
()25197683
()27997425

()2153333

حصخ انهُئخ انًشرفخ نهذراسبد
انًسبئُخ

رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%83
يدًىع انزُسَالد
صبفٍ انعىائذ انًزحققخ
رُسل اخًبنٍ انًصروفبد

()734833
()1439633

()2343325
()4686353

3
3
()23397635
79257853
()56357233
23233653

َشبط انذراسبد انًىازَخ
3
3
3
3
()7655633
23981433
()13625533
13355933

3
3
()32356243
111699593
()95885836
15813784

()353333
()5323333
()131444384
363897331
()233593397
133336634

يتضمن الجدول رقم ( )5البيانات المتعمقة بحصص كافة االطراف والجيات المشمولة بقانون صناديق التعميم العالي رقم

( )122لسنة  1999وتعديالتو ,اذ يتم احتساب الحصص حسب ىذا القانون وبنسب محدد من االيرادات الكمية لكل
سنة عمى حده  ,والتي تشمل حصة كل من و ازرة التعميم العالي ورئاسة الجامعة واالقسام الداخمية  ,ويتم طرح الحصص
الموزعة من االيرادات الكمية المتحققة لتمك السنة والناتج يمثل صافي العوائد المتحققة ومن ثم تنزل كافة المصاريف
لنفس العام ليشكل الفائض او العجز المنقول الى الميزانية  ,فعندما يكون المبمغ الناتج من العمميات الجارية موجب اي

ان االيرادات غطت كافة الحصص والمصاريف والباقي ينقل كفائض الى الميزانية ويعمل عمى زيادة مصادر التمويل

في الميزانية  ,اما في حالة كون ناتج العمميات الجارية سالب اي ان االيرادات لم تستطيع تغطية كافة الحصص
والمصاريف الخاصة بيذا العام  ,وىنا يتشكل العجز وبالتالي تكون اشارتو سالبة ويعمل عمى تخفيض جانب مصادر
التمويل في الميزانية .
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جدول رقم ( ) 6يوضح نتائج التحميل االفقي لمعوائد المتحققة من مساهمة الكمية في تطوير المؤسسات التعميمية
انزفبصُم
انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ
فٍ رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ

لمفترة ()2017/2013
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ 2313
االسبش
%29
%3
%133

رُسَم حصخ انىزارح ()%13
رُسل حصخ انرئبسخ ()%23

%133
%133

رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%83

%133
%133

رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%13
رُسل دعى االقسبو انذاخهُخ
()%13

%133
%133
%133

حصخ انهُئخ انًشرفخ نهذراسبد
انًسبئُخ

%3

رُسل حصخ انىزارح ()%5
رُسل حصخ انرئبسخ ()%83
يدًىع انزُسَالد
صبفٍ انعىائذ انًزحققخ
رُسل اخًبنٍ انًصروفبد

%3
%3
%133
%133
%133
%133

فبئض (عدس) انعًهُبد اندبرَخ
انًُقىل انً انًُساَُخ انعبيخ

انُشبط انخذيٍ
%43
%3
%43
%3
َشبط انُفقخ نهذراسبد انعهُب
%67
%3
%67
%3
َشبط انذراسبد انًسبئُخ
%22
%3
%22
%3
%22
%3
%3

%133

َشبط انذراسبد انًىازَخ
%3
%3
%3
%3
%41
%3
%26
%3
%19
%3
%24
%3

سُخ2316

سُخ 2317

%144

%467

%155
%155

%514
%514

%153
%337

%3
%3363

%153
%153
%153

%375
%375
%375

%3

%3

%3
%3
%171
%138
%171
%36

%133
%133
%537
%451
%417
%299

ويتضمن االفقي التفصيمي لكشف العمميات الجارية ما يمي :
أ  -انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ فٍ رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ  :اذ يالحظ عدم وجود اي مساىمة
لمكمية في عام  , 2014وىي مرتكز فترة النزوح اذ شكمت النسبة الكمية ( , )%0وفي عام  2015ارتفعت النسبة الكمية
عن العام السابق واصبحت النسبة الكمية ( )%43+وبنسبة تغير ( , )%57-والزالت اقل من سنة االساس اذ ان نسبة

التغير سالبة  ,وفي عامي  2016و  2017ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%144+و (  )%467+وبسنبة تغير
( )%44+و ( )%367+عمى التوالي  ,وىي حالة ايجابية تعبر عن زيادة مساىمة الكمية في تطوير المؤسسات
التعميمية وبشكل كبير وخاصة في عام  2017اذ حققت مساىمة بمقدار ( )465341115+دينار ,وىي مبالغ تعتبر
كبير بالنسبة لمؤسسة تعميمية خدمية .

ة  -حصخ وزارح انزعهُى نعبنٍ  :يالحظ انعدام نشوء اي حصة او التزام اتجاه و ازرة التعميم العالي لجميع انشطة
الكمية في عام  2014وىي سنة النزوح االساسية  ,مع االخذ بنظر االعتبار ىنالك زيادة طردية لحصة الو ازرة من جميع
االنشطة  ,فقد بمغت النسبة الكمية لحصة الو ازرة من االنشطة الخدمية لعام  )%514+( 2017وبنسبة تغير

( )%414+وىي حالة ايجابية تدل تحسن في نشاط الكمية  ,مما ترك اثاره عمى زيادة حصة الو ازرة بمبمغ
( )1887529+دينار عن سنة االساس  , 2013اما حصة الو ازرة من نشاط النفقة الخاصة دراسات عميا انعدمت عام
 ,2014لنفس االسباب اعاله مع مالحظ ان عام  2017لم يشمل اي حصة لو ازرة التعميم العالي بسبب تغير التعميمات
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التي تتعمق بيذا النشاط  ,وفيما يتعمق بحصتيا من الدراسات المسائية ايضا انعدمت في سنة  , 2014اما بالنسبة
لمسنوات التي تمييا مقارنتا بسنة االساس فقد ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%22+و ( )%153+و ( )%375+وبنسبة
تغير ( )%78-و ( )%53+و ( )%275+لمسنوات  2015و  2016و  2017عمى التوالي  ,ويالحظ الزيادة الطردية
في حصة الو ازرة وىي حالة جيدة تدل عمى تحسن في نشاط الكمية ليذه الفترة  ,وفيما يخص حصتيا من نشاط التعميم
الموازي كانت نسبة التغير لمسنوات ( 2013و 2014و 2015و ) %0( ) 2016ولكن في عام  2017وصمت النسبة

الكمية الى ( )%100+مقارنتا بسنة االساس وبمقدار ( )350000+دينار .

د  -حصخ رئبسخ اندبيعخ  :يتبين من الجداول رقم ( )5و( )6اعاله ان النسبة الكمية ونسبة التغير كانت ()%0
عام  2014وىي سنة النزوح  ,ولكن شيدت حصة الجامعة تحسنا طرديا في سنوات المقارنة التالية  ,حيث وصمت
النسبة الكمية في النشاط الخدمي ( )%514+في عام  , 2017ونسبة كمية ( )%3060+لنشاط الدراسات العميا ,

وبنسبة كمية ( )%375+من نشاط الدراسات المسائية و ( )%100+من نشاط التعميم الموازي  ,اذ يالحظ التحسن
الكبير في حصة رئاسة الجامعة من انشطة الكمية المختمفة ويتضح ذلك جميا في عام  , 2017وىي حالة ايجابية تدل
عمى وجود دعم لممؤسسات التعميمية.
س  -حصخ دعى صُذوق االقسبو انذاخهُخ  :تحتسب حصة االقسام الداخمية من نشاط الدراسات المسائية فقط ,
ويتبين من خالل الجدول اعاله ان حصة االقسام الداخمية لعام  2014قد شكمت نسبة كمية ( , )%0وفي عام 2015

ارتفعت النسبة الكمية الى ( )%22+وبنسبة تغير ( )%78-وفي عامي  2016و  2017وصمت النسبة الكمية الى
( )%153+و ( )%375+وبنسبة تغير ( )%53+و ( )%275+عمى التوالي ,ويمكن التوصل من خالل التحميل ان
سنة  2014تأثرت بعممية النزوح عن الموقع الجامعي وبشكل مباشر  ,ويالحظ التحسن بعد ىذا العام اذ ارتفعت النسبة
بشكل طردي ايضا لتصل اعمى درجاتيا في عام  , 2017وىي ايضا تمثل حالة ايجابية وتدل عمى وجود دعم

لممؤسسات التعميمية.

ج  -فبئض او عدس انعًهُبد اندبرَخ  :وىو ناتج طرح العوائد المتحققة لمسنة الجارية مطروحا منو مجموع
التنزيالت (الحصص) ونحصل ىنا عمى صافي العائد المتحقق مطروحا منو اجمالي المصاريف (النفقات ) لمسنة
الجارية ينتج الفائض او العجز ,ويالحظ ان الفائض في عام  2014شكل نسبة كمية ( )%0وفي عام  2015ارتفعت
النسبة الكمية الى ( )%24+ونسبة تغير ( )%78-وشيدت ىذه النسبة ارتفاع لسنوات المقارنة التالية لسنة االساس

ووصمت في عام  2017الى نسبة كمية ( )%229+ونسبة تغير ( )%129+لمفائض المنقول لمميزانية وبمقدار
( ) 130306634+دينار وىي قيمة مالية تعتبر عالية نسبيا  ,مما توفر لمكمية السيولة الالزمة لمواجية متطمبات
ومستمزمات العممية التعميمية الخاصة بالكمية  ,ومما يقمل االعتماد عمى موارد الخزينة المركزية لمدولة وتوفير عممية
تمويل ذاتي لمكمية .

 - 2 – 3انًحىر انثبٍَ  :انزحهُم انًبنٍ انعًىدٌ  :يعتمد التحميل العمودي عمى اعادة صياغة االرقام
الموجودة في القوائم والكشوفات المالية بشكل نسب مئوية من اجل امكانية القيام بعممية المقارنة لكل سنة عمى حدة  ,اذ
يتم اعتماد فقرة رئيسية يتم عمى اساسيا اجراء المقارنة لتمك السنة  ,كاعتماد فقرة اجمالي االيرادات لتحديد نسبة كل نوع
من انواع االيرادات من اجمالي االيرادات  ,وىكذا لبقية القوائم والكشوفات وكما سيتم تناولو في التحميل التالي .

 -1-2-3التحليل العمودي لكشف االيرادات والمصاريف  :قام الباحث بأعداد كشف باإليرادات
والمصاريف لمسنوات الخمسة بشكل كشف موحد  ,ويعتمد التحميل العمودي عمى اعادة صياغة ىذا الكشف
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الموحدة بشكل نسب مئوية من اجل امكانية القيام بعممية المقارنة لكل سنة عمى حدة  ,اذ يتم اعتماد فقرة رئيسية
وعمى اساسيا نتمكن من اجراء عممية المقارنة لتمك السنة وبشكل عمودي  ,وقد تم اعتماد اجمالي االيراد لتحديد
نسبة كل نوع من االيرادات  ,واجمالي المصاريف لتحديد نسبة كل نوع من المصاريف  ,وثم تحديد نسبة زيادة
االيرادات عمى المصاريف  ,ويظير الجدول رقم ( )7التحميل المالي لكشف االيرادات لمسنوات الخمس.
جدول رقم ( )7يوضح نسب التحميل العمودي لكشف االيرادات والمصاريف لمفترة ()2017/2013
انزفبصُم
االَراداد
اَراداد انُشبط انخذيٍ
اَراداد انذراسبد االونُخ
َفقخ خبصخ (رعهُى
يىازٌ)
اَراداد انذراسبد انعهُب
َفقخ خبصخ
اَراداد انزعهُى انًسزًر
اَراداد انُىادٌ
وانحىاَُذ
اَراداد انذراسبد
انًسبئُخ
اخًبنٍ االَراداد
انًصبرَف
انًصبرَف انسهعُخ
انًصبرَف انخذيُخ
يصبرَف انصُبَخ
روارت واخىر انذراسبد
انًسبئُخ
اخًبنٍ انًصبرَف

سُخ 2313
االسبش

سُخ 2314

%4,6
%3

%3
%3

%6,8
%3

%4,9
%3

%5
%1,5

%15,1

%3

%35

%16

%3

%2,5
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%3
%3

%75

%3

%58,3

%79,1

%93,5

%133

%133

%133

%133

%133

%1,7
%3,6
%3,4
%94,4

%3
%3
%3
%3

%3
%3
%3
%133

%1,3
%3,9
%26,5
%71,3

%5,4
%3,6
%27
%67

%133

%3

%133

133

%133

% 177,7

%3

%269,5

زَبدح (َقص) االَراداد
عهً انًصبرَف
يالحظ من الجدول اعاله وحسب التحميل العمودي ما يمي :
-

سُخ 2315

سُخ2316

سُخ 2317

%153,2

%199,2

سنة  : 2013شكمت ايرادات الدراسات المسائية اعمى نسبة لتحقق االيراد  ,وىي سنة االساس اذ وصمت الى
( )% 75من اجمالي االيراد لتمك السنة  ,وتمتيا ايرادات الدراسات العميا (نفقة خاصة)  ,ثم ايرادات النشاط الخدمي
 ,اي ان المصدر الرئيسي لتشكل االيراد في الكمية يعود الى الدراسات المسائية  ,اما فيما يخص المصاريف فقد
احتمت رواتب واجور الدراسات المسائية الجزء االكبر من تمك النفقات  ,وقد شكمت زيادة االيرادات عمى المصاريف
ما نسبتو (.)%177,7

-

سنة  : 2014يتبين خالل ىذا العام عدم تحقق اي ايراد  ,او مصاريف ناتج عن مساىمة الكمية في تطوير
المؤسسات التعميمية  ,وذلك ألسباب تتعمق بعممية النزوح وما سببتو من ارباك في تنظيم العممية االدارية والمالية .
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سنة  : 2015يالحظ ان ىنالك تحسن في االداء المالي لمكمية بعد االستقرار في موقع بغداد  ,اذ بداء العمل
بممارسة انشطتيا بشكل تدريجي وبدا اثبات االحداث المالية في شير ايمول  , 2015وكذلك شكمت ايرادات
الدراسات المسائية المساحة االكبر من ايرادات الكمية وبنسبة ( )%58,3من اجمالي االيرادات  ,وتمتيا ايرادات
النفقة الخاصة لمدراسات العميا وبنسبة ( )%35ثم االنشطة الخدمية لمكمية ( ,)%6,8وشكمت رواتب واجور
الدراسات المسائية ( )%100من اجمالي المصاريف  ,اي توقف المصاريف االخرى في ىذا العام .

-

سنة  : 2016في ىذا العام شكمت ايراد الدراسات المسائية الجزء الرئيسي من ايرادات الكمية  ,ثم النفقة الخاصة
واالنشطة الخدمية  ,مع مالحظة ان بداية العودة الى الموقع االصمي لمكمية في الرمادي اذ يتضح بانو ىنالك
ارتفاع كبير في مصاريف الصيانة اذ شكل ما نسبتو ( )%26,5من اجمالي المصاريف وبمبمغ قدره
( )25376340دينار  ,وايضا ارتفاع في المصاريف السمعية والخدمية ,وىذا يشكل حالة ايجابية وتبين ان الكمية
بدأت في استخدام امواليا المتوفر في اعادة اعمار الكمية بعد العودة من النزوح  ,رغم بقاء الجزء االعظم من
المصاريف ألجور ورواتب الدراسات المسائية .

-

سنة  : 2017ويتبين من التحميل العمودي لكشف االيرادات والمصروفات ان ىنالك ارتفاع كبير في االيرادات اذ
وصمت الى ( )465341115دينار وشكمت ايرادات الدراسات المسائية ( )%93,5منو  ,وتمتو ايرادات االنشطة
الخدمية اذ وصمت الى ( )23430250دينار  ,وىي ايرادات تعتبر كبيرة لمؤسسة تعميمية خدمية وساىمت في
توفير الجزء االعظم من االموال لالستمرار في عممية اعادة اعمار الكمية لما تعرضت لو من دمار في كافة المرافق
العامة التابعة ليا  ,ويكمن مالحظة ذلك من خالل ارتفاع المصاريف الخاصة بأعمال الصيانة سواء لألبنية
واالجيزة والمعدات التابعة ليا اذ وصمت مصاريف الصيانة الى ( )63004655دينار وىو مبمغ يعتبر كبير
بالنسبة الى الكمية .

 -2-2-3التحليل العمودي لقائمة المركز المالي  :قام الباحث ايضا بأعداد قائمة مركز مالي موحدة لمسنوات
الخمسة لتكون اكثر وضوحا في عممية التحميل  ,وقد تم تحديد فقرة رئيسية في القوائم المالية لتكون االساس في
احتساب النسب لباقي الفقرات كان تكون اجمالي الموجودات او اجمالي المطموبات بالنسبة لقائمة المركز المالي  ,وىكذا
لباقي القوائم بحيث تتولد لدينا امكانية اجراء المقارنة لكل سنة عمى حده ولكل عناصر القائمة من خالل احتساب نسبة

كل عنصر لما يشكمو من النسبة التي تم اعتبارىا االساس وباالعتماد عمى ىذه النسب المئوية يصبح بإمكان المحمل
التوصل الى االنحرافات االيجابية او السمبية  ,باإلضافة الى تحديد نسبة النمو وتوفير امكانية لمحكم وتقييم اداء
المؤسسة المالي لتمك السنة محل الدراسة والتقييم  .وقد تم اتمام عممية اعادة صياغة االرقام لقوائم المركز المالي الى
نسب مئوية وكما يظير الجدول رقم ( )8في ادناه :
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جدول رقم ( )8يوضح نتائج التحميل العمودي لقائمة المركز المالي لمفترة ()2017/2013
سُخ
سُخ
سُخ
سُخ 2313
انزفبصُم
2316
2315
2314
االسبش
انًىخىداد
انًىخىداد انًزذاونخ
انُقذَخ نذي انًصبرف

%133

%133

انُقذَخ فٍ انصُذوق ( انسهف )
%133
يدًىع انًىخىداد
يصبدر انزًىَم
%31,4
انفبئض فٍ ثذاَخ انسُخ
%41,8
فبئض (عدس) انسُخ انحبنُخ
يصبدر انزًىَم انقصُرح االخم
%5,2
انذائُىٌ
%3
ايبَبد رسىو انزسدُم
%5,8
ايبَبد اصذار انهىَبد
%8,2
ايبَبد انزعهُى انًسزًر
%3
ايبَبد انزعهُى انًىازٌ
%7,6
ايبَبد انحىاَُذ وانُىادٌ
%133
مجموع مصادر التمويل
ويتبين من خالل التحميل العمودي لقوائم المركز المالي ما يمي :
-

%133

%133

سُخ
2317

%133

%133

%133

%133

%1,7
%133

%85,3
%3

%51
%32

%44
%25,7

%23,8
%63,3

%14,7
%3
%3
%3
%3
%3
%133

%17
%3
%3
%3
%3
%3
%133

%9,6
%5,6
%2,6
%1,2
%11,3
%3
%133

%9,4
%3
%3,5
%3,2
%3
%5,8
%133

سنة  : 2013فقد شكمت النقدية لدى المصارف ما نسبتو ( )%100من اجمالي الموجودات وبمبمغ مقداره
( )55434082دينار والذي يمثل سيولة جاىزة لالستخدام لمواجية اي مصاريف  ,ولكن يؤخذ بعض المالحظات
عمى سنة  , 2013وىي ظيور عددت انواع من االمانات ( امانات اصدار اليويات  ,امانات التعميم المستمر ,
امانات النوادي والحوانيت )  ,اذ يجب تسوية حسابات االمانات وعدم ابقائيا ذمة عمى الكمية  ,باإلضافة الى امر
م يم ان اغمب ىذه االمانات تحتوي عمى حصة لمكمية كان من المفروض تحديد حصة الكمية واضافتيا الى النشاط
الخدمي  ,وان عدم تحديدىا سوف يؤدي الى تخفيض في ايراد الكمية لمسنة المالية المرتبطة بيا ويجب عدم تدويرىا
لمعام القادم ألنو ايراد لمسنة المتولدة فييا  ,وايضا سيظير حساب الدائنون بشكل غير حقيقي  ,وقد شكل فائض
السنة الحالية ( )%41,8من مجموع مصادر التمويل  ,والفائض بداية السنة ( )%31,4ليشكال سويا ما مجموعو
( )%73,2من مجموع مصادر التمويل وبمبمغ قدره ( )40656173دينار وىي حالة ايجابية تدل عمى توفر فائض
يساعد الكمية عمى اإليفاء بكافة االلتزامات وتوفير المتطمبات الضرورية لمكمية.

-

سنة  : 2014يالحظ انخفاض في النقدية لدى المصارف  ,مع عدم توليد اي فائض خالل السنة الحالية  ,وىذا
يعود بسبب عدم تولد اي ايراد خالل ىذه السنة والذي تأثر بعممية النزوح خالل ىذا العام ولألسباب المذكورة سابقا
 ,ومثمة مصادر التمويل الفائض بداية السنة والمرحل من العام السابق والذي شكل ما نسبتو ( )%85,3باإلضافة
الى حساب الدائنون  ,مع مالحظة ايجابية انو تم تسوية كل الحسابات المتعمقة باألمانات بداية العام .
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سنة  : 2015يتبين وجود نقدية لدى المصارف وبمبمغ مقداره (  )32788455دينار وبنسبة ( )%100وىي حالة
ايجابية تدل عمى توفر في السيولة النقدية لتغطية اي التزامات او نفقات  ,وايضا تمتاز ىذه السنة بوجود فائض في
بداية السنة  ,مع فائض السنة الحالية والمذان شكال ما نسبتو ( )%83من مجموع مصادر التمويل  ,مع مالحظة
ميمة وىي تصفية حساب لألمانات  ,مع االنتباه الى ضرورة تسديد حسابات الدائنون والذي شكل ما نسبتو
( )%17من مصادر التمويل ,وىي تعتبر حالة سمبية.

-

سنة  : 2016شيدت ىذه السنة عودة ظيور حسابات االمانات بأنواعيا المختمفة  ,مع مالحظة ان ظيور حساب
االمانات بكثرة وبيذه الصيغة ت عتبر من الحاالت السمبية  ,مع االشارة ان اغمب ىذه االمانات تتضمن حصة لمكمية
ولمجيات االخرى مما سوف يؤثر عمى باقي الحسابات مع عدم وجود مالحظات في القوائم تؤدي الى االبتعاد عن
معاني االفصاح وذلك سيمقي اثره عمى القوائم والكشوفات وبالتالي ال تعبر عن الوضع المالي بشكل صحيح لذى
يجب تصفية ىذه االمانات قبل اعداد الحسابات الختامية  ,ومن الحاالت االيجابية توفر سيولة عالية ممثمة بالنقدية
في المصارف والتي شكمت نسبة ( )%100من الموجودات وبمبمغ قدره ( )61601248دينار وىو مبمغ جيد ويمثل
ضعف مبمغ السنة السابقة ,والذي كان اغمبو يعود الى الفائض في بداية السنة  ,وقد شكل مع فائض السنة الحالية
في عام  2016ما نسبتو ( )%69,7من مصادر التمويل .

-

سنة  : 2017يالحظ في ىذه السنة ظيور حساب السمفة وشكل ما نسبتو ( )%1,7من مجموع مصادر التمويل
وىي نسبة قميمة مقارنة بأجمالي الموجودات  ,مع التنويو الى ضرورة تصفية حساب السمف بإعادة المبالغ المتبقة

الى النقدية في الصندوق  ,وكما يتبين ارتفاع في الفائض لمسنة الحالية اذ شكل ما نسبتو ( )%63,3من اجمالي
مصادر التمويل وبمبمغ مقداره ( )130306634دينار وىو ما يعدل ( )8اضعاف فائض العام السابق وىي حالة
جيدة تدل عمى زيادة في نشاط السنة الحالية  ,وكذلك تم تصفية اغمب االمانات مع التنويو الى ان ( امانات
اصدار اليويات و التعميم المستمر ) ىي ال تمثل امانات ألنيا عبارة عن حصة الكمية  ,وكان من المفروض قيد

حصة الكمية المتأتية من ىذان النشاطان في ايرادات النشاط الخدمي مع مالحظة ان المبالغ المتأتية من حساب
اصدار اليويات يخضع أللية توزيع تختمف عن نشاط التعميم المستمر  ,اذ ان مبمغ التعميم المستمر والذي شكل ما
نسبتو ( )% 0,2يضاف فقط الى حصة الكمية  ,اما الحساب االخر فيتضمن حصة لمكمية واالطراف االخرى  ,وىي
حالة سمبية يجب تجاوزىا في اعداد الحسابات الختامية .
 - 3 – 2 – 3انزحهُم انعًىدٌ نكشف انعًهُبد اندبرَخ  :تم اعداد الجدول رقم ( )9ليوضح اجمالي المبالغ
المتحققة من مساىمة الكمية في تطوير المؤسسات التعميمية  ,سواء عمى مستوى الكمية او االطراف االخرى المستفيدة

من ممارسة الكمية ال نشطتيا المختمفة وكما في ادناه:
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جدول رقم ( )9يوضح بيانات االطراف االخرى المستفيدة من العوائد المتحققة من مساهمة الكمية في تطوير
انزفبصُم

المؤسسات التعميمية لمفترة ()2017/2013
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ 2313
االسبش
28637333
3
99655455

سُخ2316

سُخ 2317

144355833

465341115

6985152
1445233
3
4562519
اخًبنٍ حصخ انىزارح
13973335
2393433
3
8375336
اخًبنٍ حصخ انرئبسخ
11433783
1673333
3
7463353
اخًبنٍ حصخ االقسبو انذاخهُخ
3
2153333
3
3
اخًبنٍ حصخ انهُئخ انًشرفخ
111699593
23981433
3
79257853
اخًبنٍ حصخ انكهُخ
وكما تم اعداد الجدول رقم ( )10لتحويل االرقام المطمقة في الجدول اعاله الى نسب مئوية لتسييل عممية

15291866
58154793
27997425
3
363897331
اجراء المقارنة

انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ
فٍ رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ

 ,عمى مستوى السنة الواحدة وفق التحميل العمودي ومن خالل اجراء التحميل والمقارنة وفق ىذا االسموب .
خذول رقى (َ )13ىضح َزبئح انزحهُم انعًىدٌ نحصص االطراف االخري يٍ انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ فٍ
رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ نهفزرح ()2317/2313
سُخ 2317
سُخ2316
سُخ 2315
سُخ 2314
سُخ 2313
انزفبصُم
االسبش
انعىائذ انًزحققخ يٍ يسبهًخ انكهُخ
%133
%133
%133
%133
%133
فٍ رطىَر انًؤسسبد انزعهًُُخ

%3,3
%4,8
%5
%3
%4,6
اخًبنٍ حصخ انىزارح
%12,5
%9,7
%8,3
%3
%8,4
اخًبنٍ حصخ انرئبسخ
%6
%8
%5,8
%3
%7,5
اخًبنٍ حصخ االقسبو انذاخهُخ
%3
%3
%7,5
%3
%3
اخًبنٍ حصخ انهُئخ انًشرفخ
%78,2
%77,5
%73,4
%3
%79,5
اخًبنٍ حصخ انكهُخ
يتبين من الجدول اعاله بان ىنالك مساىمة وبمستويات ونسب مختمفة لجميع الجيات المستفيدة
من ممارسة الكمية ألنشطتيا  ,وأظير التحميل العمودي ان الكمية كانت ليا الحصة االكبر من العوائد المتحققة مع

تزايد ىذه العوائد وبشكل كبير اذ وصمت الى مبالغ ال يستيان بيا وخاصة في عام  2017فقد كانت العوائد
المتحققة عمى مستوى الكمية ( )363897031دينار وشكمت نسبة ( )%78,2من النسبة الكمية لإليرادات المتحققة
,مما ساعد الكمية عمى دعم العممية التعميمية من خالل توفير كافة المستمزمات الضرورية إلنجاح تمك العممية  ,مع
االنتباه الى انخفاض التمويل والدعم من قبل و ازرة المالية سواء عمى صعيد الكمية او الجامعة او الو ازرة  ,وألسباب

تعود الى تقميص النفقات الحكومية بشكل عام لما يمر بو البمد من ظروف اقتصادية صعبة وانخفاض ىذا الدعم
سواء عمى مستوى الموازنة التشغيمية ( عدا الرواتب) او الموازنة االستثمارية بسبب تمك الظروف  ,مع مالحظة ان

عام  2014لم يحقق اي مساىمة في تطوير المؤسسات التعميمية  ,وان ذلك يعود لنفس االسباب المشار الييا
سابقا وىي اثار عممية النزوح  ,باإلضافة لمساىمة الكمية في دعم االطراف االخرى المستفيدة من ممارسة الكمية

لتمك االنشطة  ,سواء عمى مستوى الو ازرة او رئاسة الجامعة او االقسام الداخمية .
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الشكل رقم ()3

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى الجدول رقم ( , )10اذ تمثل السمسمة رقم ( )1بالمون االزرق حصة الو ازرة ,
والسمسمة رقم ( )2بالمون االحمر حصة الرئاسة  ,والسمسة رقم ( )3بالمون االخضر حصة االقسام الداخمية  ,سمسمة رقم
( )4بالمون االسود حصة الييئة المشرفة  ,سمسمة رقم ( )5بالمون الجوزي حصة الكمية.

انًجحش انراثع
انُزبئح وانزىصُبد
 - 1 – 4انُزبئح :

 – 1كان ىنالك اثر واضح لعممية النزوح عمى مدى مساىمة كمية االدارة واالقتصاد  /جامعة االنبار في دعم وتطوير
المؤسسات التعميمية  ,اذ اظيرت نتائج التحميل االفقي والعمودي لكشف االيرادات والمصاريف  ,عدم تحقيق اي ايراد
في عام  , 2014فقد كانت النسبة الكمية ونسبة التغير (.)%0
 – 2اظير التحميل االفقي تحسنا في مستوى نشاط كمية االدارة واالقتصاد لمسنوات التي تمة سنة النزوح  ,اذ كانت نسبة
التغير في عام  )%72-( 2015ثم اصبحت في عام  )%44( 2016وفي عام  )%346( 2017وىي تدل عمى

تحسن كبير في مستوى نشاط الكمية  ,وقد وصمت عمى مستويات تفوق مستوى سنة االساس 2013.

 – 3كان إليراد الدراسات المسائية النصيب االكبر في تحقيق االيرادات  ,ووصمت نسبة التغير عام  2017الى
( )%483وبمبمغ ( )434,910,865دينار وىي مبالغ كبير عمى مستوى مؤسسة خدمية .
 – 4شيدت الكمية تحسن كبير بعد النزوح وابتداء من عام  2015في الفائض لمسنة الحالية وبشكل تدريجي  ,والذي
اظيرتو قائمة المركز المالي  ,وخصوصا في عام  , 2017وقد وصمت نسبة التغير في ذلك العام الى ()%462

مقارنتا بسنة االساس . 2013
 – 5كانت ىنالك مساىمة كبير لمكمية في دعم المؤسسات التعميمة  ,اذ وصمت عام  2017الى نسبة كمية ()%537
مقارنتا بالنسبة الكمية لسنة االساس وبمبمغ قدره ( )101,444,084دينار  ,وكان ىذا الدعم موزع لكل من و ازرة التعميم
العالي ورئاسة جامعة االنبار باإلضافة الى دعم صندوق االقسام الداخمية .
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 – 6اظيرت الدراسة بموجود التزام بالقوانين والتشريعات الخاصة بصناديق التعميم العالي من قبل الكمية.
 – 7قيام رئاسة الجامعة بحصر استالم مبالغ بعض االنشطة من قبميا  ,وبشكل متذبذب يؤثر عمى عدم اعطاء صورة
واضحة وشفافة عن االداء المالي لمكمية  ,كما ىو الحال في استالم مبالغ اقساط الدراسات العميا وايرادات الدراسات
المسائية والتعميم الموازي  ,عمما ان مركز تحقق االيراد ىو كمية االدارة واالقتصاد ,وان ذلك يظير بشكل واضح في عام
 , 2015اذ تم استالم اقساط من قبميا بالنسبة االيرادات الدراسات المسائية ومن ثم قياميا بتسديد حصة الكمية  ,ثم
اعادة استالم االقساط من قبل الكمية عام  , 2017 , 2016ومن ثم حصرت استالم االيراد ألقساط النفقة الخاصة
لمدراسات العميا واقساط العميم الموازي لعام  , 2017اذ لم تتضمن القوائم و الكشوفات المالية اي نشاط واضح عنيا ,
عمما بان ىنالك ايرادات تمثل حصة الكمية لم تقيد بسبب عدم ارساليا من قبل رئاسة الجامعة  ,ومما سوف يؤثر عمى
بيان مدى مساىمة الكمية في دعم المؤسسات التعميمية االخرى.
 - 8تدوير حساب السمف الى العام القادم

 ,اذ اظيرت قائمة المركز المالي لعام  2017تدوير مبمغا وقدره

( )3,482,325دينار  ,وىو بذمة لجان المشتريات  ,لما لو من اثر عمى النقدية في الصندوق.
 – 9اظيرت قوائم المركز المالي حساب بعض االمانات  ,وعند التحميل والتدقيق تبين انيا عبارة عن حصة الكمية ,
وكان من المفروض احتسابيا ضمن ايرادات االنشطة الخدمية  ,وبالتالي سوف يؤثر ذلك عمى بيان مدى مساىمة الكمية
لذلك العام وتدويره الى سنوات اخرى  ,كما ىو الحال في امانات ايرادات الحوانيت والنوادي  ,وامانات اصدار اليويات.
 – 10التأخر في تسديد حسابات الدائنون واالمانات وكما تظير القوائم المالية ىنالك تدوير مستمر لحساب الدائنون
واالمانات  ,وبذلك سيكون ىنالك تحميل ديون سنة حالية بسنة سابقة  ,لذلك يجب العمل عمى تسديد كافة االلتزامات
في سنة نشؤىا.

 – 11اظير حساب مصارف الصيانة تزايدا تدريجيا بعد عام  , 2015وىي تدل عن حالة طبيعية لما تشيده الكمية من
حممة اعمار وصيانة لألبنية والموجودات بعد العودة من النزوح الى المقر الرئيسي لمكمية في الرمادي  ,والتي تضررت
بسبب العمميات العسكرية التي حدثت في الموقع الجامعي  ,اذ كانت نسبة التغير في مصاريف الصيانة ()%3215
عن سنة االساس وبمبمغ قدره ( )63,004,655دينار  ,في عام .2017
 – 12تبين ان ىنالك موجودات ثابتو واجيزة تم شرائيا  ,وكان من المفروض اظيارىا بشكل موجودات ثابتو في قائمة

المركز المالي  ,باإلضافة الى وجود مخزون لمقرطاسية لم تتضمنو قائمة المركز المالي  ,وبذلك فان قائمة المركز

سوف ال تعبر عن حقيقة الوضع المالي  ,وتؤشر حالة عدم االلتزام بالمعيار رقم ( )1والخاص باإلفصاح المحاسبي عن
الكشوفات والقوائم المالية.
 - 2 – 4انزىصُبد  :وتضمنت التوصيات ما يمي :
 – 1ضرورة عدم تدوير حسابات االنشطة لمسنة الحالية الى السنوات الالحقة  ,سواء حساب االمانات او حساب
الدائنون  ,وحساب السمف  ,اذ من المفروض تسديدىا وتصفية حساباتيا عند اعداد الحسابات الختامية  ,مع ضرورة
االفصاح عن سبب عدم تسديد تمك الحسابات.
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 – 2ضرورة قيام مركز تحقق االيراد باستالم االيرادات بأشكاليا المختمفة سواء ايرادات الدراسات المسائية او التعميم
الموازي او النفقة الخاصة دراسات عميا  ,وفي حال تمت العممية خالف ذلك سوف يكون ىنالك ارباك وعدم افصاح
كامل عند اعداد الحسابات الختامية وباإلضافة ان ذلك يؤثر عمى عدالة والقوائم المالية.
 – 3العمل عمى زيادة مصادر االيراد او تنمية القائم منيا  ,من خالل زيادة عدد المقاعد لمنفقة الخاصة دراسات عميا ,
او التوسع في فتح اقسام لمدراسات المسائية  ,مع امكانية زيادة عدد الطالب المقبولين في الدراسات المسائية  ,اذ من
خالل الدراسة تبين ىنالك اعداد كبيرة من الطمبة لم يتم قبوليم  ,وذلك بسبب بداية العام الدراسي  ,وان ىذا االجراء يزيد
من مساىمة الكمية في تطوير المؤسسات التعميمية  ,سواء عمى مستوى الو ازرة او الجامعة او الكمية
 – 4اقامت دورات تدريبية لمكوادر الحسابية لغرض تجاوز االخطاء الناشئة بسبب ضعف التدريب والميارات المينية .
 – 5اجراء دراسات مشابية عمى مستوى الجامعات او الو ازرة لبيان مدى المساىمة المتحققة في تطوير المؤسسات
التعميمية  ,ومدى امكانية تنمية ىذه المساىمة بشكل عممي مدروس.
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انًصبدر وانًراخع :
 – 1الحبيطي  ,قاسم محسن و يحيى  ,زياد ىاشم ( ,)2002تحميل ومناقشة القوائم المالية ,دار الكتب والوثائق ,

بغداد  ,العراق.

 – 2العداسي  ,احمد محمد ( ,)2010التحميل المالي لمقوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية  ,الطبعة االولى ,
مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع  ,عمان.

 – 3خنفر ,مؤيد راضي و مطارنة  ,غسان فالح ( , )2006تحميل القوائم المالية مدخل نظري تطبيقي  ,دار المسيرة
لمنشر التوزيع والطباعة  ,عمان  ,االردن.

 – 4جميل  ,احمد توفيق ( ,)1980االدارة المالية  ,دار النيضة العربية لمطباعة والنشر  ,بيروت  ,لبنان.

 – 5شاكر  ,منير و اسماعيل  ,اسماعيل و نور  ,عبدالناصر ( , )2000التحميل المالي مدخل صناعة الق اررات ,
الطبعة االولى  ,عمان  ,االردن .

 – 6مطر  ,محمد ( ,)2006االتجاهات الحديثة في التحميل المالي واالئتماني االساليب واالدوات واالستخدامات
العممية  ,دار وائل لمنشر  ,ط  , 2عمان  ,االردن .

 – 7الزعبي  ,محمد ىيثم ( ,)2000االدارة والتحميل المالي  ,ط  , 1دار الفكر لمنشر والتوزيع  ,عمان  ,االردن.
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